ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กาหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ตามที่ได้มีประกาศสานักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 23 เมษายน 2558
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อปฏิบัติราชการที่
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่
19 พฤษภาคม 2558 และได้กาหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
พร้อมกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม
2558 นั้น
สานักงานคุมประพฤติจั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1 กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกร
ประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

วันที่สอบ

เวลา

วันศุกร์ที่ 29
พฤษภาคม
2558

09.00 11.00 น.

สอบวิชา

ตาแหน่ง/เลข จานวน
ประจาตัวสอบ

สถานที่สอบ

อุปกรณ์ที่
ใช้ในการ
สอบ

-สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ธุรการ 21 คน ห้องประชุม 4
สานักงานคุม
(อัตนัย)
001-0021
ประพฤติจังหวัด
11.00 เป็นต้น
สุราษฎร์ธานี
-สอบปฏิบัติ
ไป

ปากกาสี
น้าเงินหรือ
สีดา และ
น้ายาลบ
คาผิด

/ค)ประกาศ...

-2ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ครั้ งที่ 1 ภายในวัน ที่ 3 มิถุนายน 2558 ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 จะต้องเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามสวมใส่ผ้ายีนส์)
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
3. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใช้แสดง
คู่กัน (สิ่งที่ใช้แทนบัตรประชาชนได้ คือ บัตรประจาพนักงานของรัฐ ซึ่งปรากฏเลข
ประจาตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง
(ใบรับรองบัตรประจาตัวประชาชน) ใบชมพู (ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน,
บัตรประจาตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ หรือสถานศึกษา
ออกให้ที่มีรูปถ่าย ลายเซ็นชื่อและเลขประจาตัวประชาชน) สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจาตัว
สอบได้คือ ใบอนุญาตของกองกลาง หากไม่มีบัตรใดบัตร หนึ่งในการสอบวิชาใด
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนารูปถ่ายครั้ง
เดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน 1 รูป ไปติดต่อที่ (ให้ระบุสถานที่ให้ชัดเจน)
ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558.ก่อนเวลา 16.30 นาฬิกา เพื่อสานักนักงานคุม
ประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ใน
การเข้าสอบต่อไป
4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
/4.4 ต้องจัดหา...

-34.3 ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง
นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษ และวัสดุอุปกรณ์ที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
สุราษฎร์ธานี จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
4.4 ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิดหรือวัสดุ
อุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการสรรหาฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่
วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกาหนดให้จัดหาเองในข้อ 4.4
4.5 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออกจาก
ห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ
4.6 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสองไปแล้ว 30 นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.7 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัครและตาม วัน เวลา
ที่กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้า
สอบในตาแหน่งที่สมัครอีก
4.8 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ใน
การสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับสมรรถนะนั้น
4.9 เขียนชื่อ-นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัว สอบ
เฉพาะในที่ที่กาหนดเท่านั้น
4.10 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ อ อกจากห้ อ งสอบเว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตและอยู่ ใ นความดู แ ลของ
คณะกรรมการหรือเจ้าที่ควบคุมการสอบ
4.11 ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
4.12 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
4.13 แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้เว้น
แต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
/4.15 เมื่อหมด.....

-44.14 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทา
คาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
4.15 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ยังไม่ได้เข้า
สอบและต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.16 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต
หรือ พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ
คณะกรรมการดาเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
4.18 ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มี
สิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
โกมล เสรยางกูร
(นายโกมล เสรยางกูร)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประพฤติ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
----------ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
เลขประจาตัวสอบ
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021

ชื่อ
นางสาวสุนิภรณ์
นางสาววันวิสาข์
นางสาวสุดารัตน์
นางสาวสุภาภร
นางสาวกนกวรรณ
นางสาววรรณิษา
นางสาวสุวรรณี
นางสาวสุชาวดี
นางสาวอัญชลี
นางสาวชวัลนุช
นางสาวปภาวดี
นางสาววรรณฤทัย
นางสาวกุลริสา
นางสาวผนิษฐา
นางศรุตยา
นางสาวภัทรา
นางสาวศุภมาศ
นางสาวชุติมา
นางสาวปัญทิตา
นางสาวณฐพร
นางสาวสุดารัตน์

นามสกุล
ศรีหะรัญ
ช่วยภิบาล
ชมพูรักษ์
นวนทอง
ชูเจริญ
อ่อนหนู
พงศ์ชัยไพบูลย์
ทิพย์น้อย
แอโสะ
ชัยแป้น
วงศ์สุวรรณ
สังข์กรด
แซ่คู
ราชฉวาง
เพิ่มพูน
ชิงโส
ผิวมณี
หนูทอง
ดิษฐโรจน์
อุดร
บัวทอง

